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Balajt község önkormányzati Képviselő-testületének 2012. évi január hó 25. napján, szerda 

10 óra 
00

 perces kezdettel a községháza hivatalos helyiségében, nyílt körben megtartott soron 

következő ülésén elhangzottakról. 

 

Jelen vannak: Szabó Zoltán    polgármester 

   Berzi István     képviselő 

   Dánielné Tóth Beáta   képviselő 

   Kiss Ferencné    képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van:  dr. Takács András körjegyző 

 Cserged Marianna igazgatási ügyintéző, 

       jegyzőkönyvvezető  

 

Távol van: Csathó László    alpolgármester 

 

 

Szabó Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, s figyelembe véve az Ötv. 14. §-ában 

foglaltakat megállapítja, hogy Balajt község képviselő-testülete határozatképes, mivel a 

testület tagjai közül 4 fő jelen van. 

 

Javaslatot tesz az ülés napirendjére: 

 

Az elhangzott javaslatnak megfelelően a jelenlévő képviselők és a polgármester 

egybehangzóan – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a következő 

napirendet fogadta el: 

 

Napirend: 

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt 

testületi ülés óta végzett munkáról. 

       Előadó polgármester, körjegyző, testületi tagok 

2. Tájékoztató a 2011. évi közfoglalkoztatási terv végrehajtásáról, és a 

Közfoglalkoztatási Program 2012. évi lehetőségeiről. 

3. Indítványok, javaslatok. 

4. Szociális segély kérelmek elbírálása. 
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A napirend tárgyalása: 

 

1. Napirendi pont 

 

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az elmúlt testületi ülés 

óta végzett munkáról. 

 

Szabó Zoltán polgármester: Decemberben találkoztunk „rendes” testületi ülésen, illetve 

január 11.-én volt egy rendkívüli testületi ülés, amelynek az apropója az ÉHG. 

Szemétszállítási díja, illetve két ingatlannak, épületnek az adás-vétele, az egyiknek a vétele, a 

másiknak az eladása volt. A múlt héten megtörtént a Pruskóczki-féle háznak az adás-vételi 

szerződés aláírása, úgyhogy az önkormányzat tulajdonába került az épület. 

Mindenki megkapta a BÓDVA-ÚT Kft. árajánlatát a temető felé vezető út rendbetételével 

kapcsolatban. A múlt hét csütörtökön kinn volt Palácsik Tamás, az egyik mérnökük, és együtt 

felmértük azt a területet. 225 méter hosszú ez az útszakasz, a hídtól a ravatalozóig. Erről 

fotókat is készítettünk, amit körbe is adok, hogy nézzétek meg. A fotók azért készültek, mert 

holnap megyek a Megyei Közgyűlés elnökéhez. Megpróbálok egy kis pénzt, támogatást kérni 

erre. Ha nem sikerül támogatást szerezni, akkor is van az önkormányzatnak jelenleg annyi 

pénze, hogy meg tudja csináltatni ezt az útszakaszt. Két alternatíva van. Az egyik egy 

vékonyabb borítás, a másik egy vastagabb borítás. Csathóval megnéztük, szerintünk elég lesz 

a vékonyabb, mert akkora teherforgalom nincs ott. 

(10 óra 
10

 perckor megérkezett Dánielné Tóth Beáta képviselő.) 

Szabó Zoltán polgármester: Nem tudom, hogy kell-e erről határozatot hoznunk, de ráérünk 

erről később is dönteni, ugyanis aszfaltozni csak márciustól lehet. Talán leginkább Balajtnak 

most erre az útra van szüksége, pályázati lehetőség pedig nincs. Jelen állás szerint nincs, és 

nem is valószínű, hogy lesz ilyesfajta pályázati kiírás az éven. A pénzre visszatérve az elmúlt 

egy év folyamán sok mindent megszüntettünk, felmondtunk, ami szükségtelen volt, aminek 

köszönhetően pénz maradt az önkormányzatnál, amit megpróbálunk értelmes dolgokra 

költeni.  

Dánielné Tóth Beáta képviselő: És a Szabadság út? 

Szabó Zoltán polgármester: Semmit sem tudok, azzal kapcsolatban is próbálok majd 

érdeklődni a Megyei Közgyűlés elnökénél. Úgy hallottam, hogy lesz még pénz a 

településrekonstrukciós pályázatban, de feltétlenül rá akarok kérdezni, hogy lezárult ez a 

pályázat vagy még számíthatunk rá. Holnap szerintem többet fogunk tudni. 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Ha az önkormányzatnak van kerete, akkor a Szabadság úton 

elég kritikus a helyzet. 

Szabó Zoltán polgármester: A Szabadság út egy külön ügy, oda iszonyatos mennyiségű 

pénz kell. Nem arra kell gondolni, hogy az önkormányzatnak több millió forintja van, csak 

annyi, hogy ezt a temetői utat meg fogjuk tudni oldani. Ez 225 méteres útszakasz, a 

Szabadság úton majdnem 700 méteres útszakasz van. Úgy kell gondolkodni, hogy annak az 

útnak sokkal nehezebb gépjárműveket is el kell bírni, erre tekintettel kell elkészíteni az utat, 

ami így sokkal drágább is. Azt mondom, hogy erről most szavazni nem kell, csak 

gondolkodjatok rajta, de szerintem a vékonyabb, olcsóbb megoldás is megfelel a célnak. Most 

is volt két temetés, de nemcsak a temetések, hanem gondoljunk csak halottak napjára, ami 

novemberben van. Tavaly nagy szerencsénk volt, hogy nem volt csapadékos az időjárás, de ha 

olyan időjárás lett volna, mint 2010-ben, akkor, hogy mentek volna ki a temetőre. 

A Megyei Katasztrófavédelmi parancsnoktól a polgármesterek kaptak levelet, hogy minden 

önkormányzatnál közbiztonsági referenst kell kijelölni, és annak helyettesét. Nagy hirtelen 

nem tudtam mit kitalálni, és alpolgármester urat jelöltem ki közbiztonsági referensnek, 

Bottyán Éva asszonyt pedig az ő helyettesének. A közbiztonsági referensnek hétfőn kellett 



mennie képzésre, Kazincbarcikára. Kb. 60 fő jelent meg ezen a képzésen, de a 

megjelenteknek a felénél felvetődött egy olyan probléma, ami valóban le volt írva a 

tájékoztatóban, amit küldtek, hogy középiskolai végzettséggel kell rendelkezni, 

köztisztviselőnek kell lennie, és helyismerettel kell rendelkeznie. A megjelenteknek több mint 

a fele nem felelt meg a feltételeknek. Nagy valószínűséggel újra fogják gondolni az egészet, 

és ezek az emberek végül meg fognak felelni. Még egy képzésük lesz, és vizsgát kell tenni. 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak megváltozott a neve: Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat. Továbbá megváltoztak a működésük szabályai, pl. az elnökre több feladat 

hárul, nem elég alszámlát nyitniuk, adószámot kell kérniük… 

Kiss Ferencné képviselő: És ez mire volt jó? 

Szabó Zoltán polgármester: Fogalmam sincs. 209 ezer forint volt a tavalyi támogatásuk, 

ebből jelentős összeg fog elmenni ezekre a változásokra. Úgy beszéltük meg, hogy ma 14 

órára összehívnak egy ülést, és döntenek arról, hogy akarnak-e továbbra is működni vagy 

sem. A feladatok nagy részében természetesen az önkormányzat be tud segíteni. A 

legnagyobb gondot az okozza, hogy nincs köztük összhang, de azt mondom, hogy várjuk meg 

a délutánt, aztán majd meglátjuk, hogy hogyan döntenek. 

Az erdészethez megint megy 5 személy dolgozni, akik az orvosi alkalmassági vizsgálaton át 

is estek már. Információim szerint nem március 1-jével, hanem már február 1-jével kezdenek. 

Csúnyán fog hangzani, ha azt mondom, hogy 5 embertől megszabadultunk, de annak 

tükrében, hogy a közfoglalkoztatásban nagyon kevés pénz van, igazat adtok nekem. Biztos, 

hogy nem lesz olyan, mint 2011. évben volt, hogy mindenkit tudunk alkalmazni, mert nincs rá 

pénzkeret. És ez az 5 főnek is jó, mert nem egy-két hónapra szól, hanem gyakorlatilag egész 

évre. Kicsivel több pénzért is, mint a Startmunka-programban. Étkezési hozzájárulást és ún. 

„gyalogló” pénzt is fognak kapni. 

Volt itt két személy, akik ápolási díjban részesültek tavaly. Tavaly év végén szóltunk nekik, 

hogy vegyék fel a kapcsolatot a Munkaügyi Központtal, hogy ha megszüntetjük az ápolási 

díjat, akkor munkanélküli ellátásban részesülhessenek. Az egyik személlyel elbeszélgettem, a 

másikkal nem tudtam, mert már napok óta nincs a településen. Ő felvette a kapcsolatot a 

Munkaügyi Központtal, és együtt is működik velük. Január 23. napjával meg lett neki 

szüntetve a méltányossági ápolási díj, és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban fog 

részesülni A másik személy tudomásom szerint egyszer sem járt a Munkaügyi Központban, 

nem vette fel velük a kapcsolatot, pedig 3 hónap együttműködés után jogosult lett volna 

foglalkoztatást helyettesítő támogatásra. A tavalyi évben 1 millió 300 ezer forint ment ki 

járulékokkal együtt az ápolási díjukra, ezt az önkormányzat nem engedheti meg magának. Ez 

a másik személy nem is tartózkodik a településen. 

 

 

2. Napirendi pont 

 

Tájékoztató a 2011. évi közfoglalkoztatási terv végrehajtásáról, és a Közfoglalkoztatási 

Program 2012. évi lehetőségeiről. 

 

Szabó Zoltán polgármester: Én úgy gondolom, hogy Balajt község Önkormányzata tett 

azért, hogy közfoglalkoztatás legyen, illetve, hogy mindenkinek meg legyen a 30 ledolgozott 

munkanapja, aki foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül, illetve a 2012. évben 

részesülni szeretne. 2011. évben is sikerült munkahelyet szerezni néhány embernek az 

erdészetnél, illetve más segítségével a közútnál. A házi segítségnyújtás is elindult a 

községben, ahol két személy dolgozik. Én úgy gondolom, hogy minden tőlünk telhetőt 

megtettünk közfoglalkoztatás ügyben, amit meg lehetett tenni. Sajnálatos, hogy minap 

ahogyan már korábban is jeleztem 2012. évben lényegesen kevesebb pénz lesz 



közfoglalkoztatásra. Nagyon úgy néz ki, hogy ebben az évben nem fogunk tudni felvenni 

mindenkit.  Nem tudom, hogy hogy fogjuk megoldani, hogy senki ne essen ki az ellátásból. 

Állítólag február 1-től indul a közfoglalkoztatás, de még semmit sem tudunk róla. 

Dr. Takács András körjegyző: Ugyanezt hallotta ma reggel a rádióban a foglalkoztatási 

államtitkártól. Azt mondta, hogy nyolc órában is lehet foglalkoztatni, itt csak 6 óra van írva. A 

négy órás foglalkoztatás megszűnik. 

Szabó Zoltán polgármester: Még a Munkaügyi Központban dolgozók sem tudják, hogy mi 

lesz. Állítólag a Startmunka-program is elsejétől indul. Senkinek sincs még szerződése, 

konkrétumot senki sem tud, csak a hírek terjednek. Ha a Munkaügyi Központban nem tudják, 

akkor ki tudja? Naponta jönnek kérdezni, hogy mikor indul. Egy biztos, hogy minél többet 

csúszik az indulás, a támogatás úgy csökken. Ezt a programot is csak úgy lehet elindítani, ha a 

költségekre megítélt pénznek a felét induláskor ideadják, hogy szerszámokat, anyagokat 

vegyünk.  

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Ha már ez most úgy látszik, hogy nem fog tudni mindenki 

alkalmazni az önkormányzat közfoglalkoztatásban, akkor lehetőséget kellene teremteni arra, 

hogy akinek nem sikerül ledolgozni a 30 napot, az önkéntes munkában ledolgozhassa. 

Szabó Zoltán polgármester: Én már idén is hallottam arról, hogy volt önkormányzat, aki 

szervezett ilyen önkéntes munkát. Biztos vagyok benne, hogy mi is fogunk tenni erre 

lépésekkel, ha már látni fogjuk, hogy konkrétan mennyi embernek nem lesz meg a ledolgozott 

30 napja. Rajtam nem fog múlni. Már most is láthatta mindenki, hogy minden megteszek, 

hogy ne essen ki senki sem az ellátásból. 

 

3. Napirendi pont 

 

Indítványok, javaslatok. 

 

Szabó Zoltán polgármester: Óvodai férőhely bővítése. A tegnapi nap folyamán itt volt 

Safarcsik Tibor tervező úr. Nem ő fogja tervezni, hanem a vőjelöltje, Kovács Zoltán úr. Itt 

volt a Banka István úr is. Feljöttünk a Hivatalba és beszélgettünk. A megbeszéltek ellenére a 

Banka úr egy új javaslatot tett nekem. Az igazat megvallva nekem nem nagyon tetszik, de 

kérte, hogy terjesszem a testület elé. Ő abban gondolkodik, hogy ne egy óvodai csoportot 

hozzunk létre, hanem kettőt. Én attól tartok, hogy nem lesz itt 40 gyerek. 20-25 óvodásra 

számítunk. Ha két óvodai csoport kerül kialakításra, akkor ezt nem lehet megoldani abban az 

épületben ahová terveztük az óvodát. Erre tettek egy új javaslatot, új épület építésére, ami 

megfontolandó, de még mindig nem tudok belenyugodni a két csoportba. Az épületnek a 

helye a Hivatal udvarán lenne. Én azt mondom, hogy maradjunk az első változatnál. 

Dr. Takács András körjegyző: Még számvevőszékes koromban találkoztam olyan 

településekkel, ahol összevont óvodai csoportok voltak. Egy csoportban kötelezően, ha jól 

emlékszem 12-13 főnek kell lenni. Én is attól tartok, hogy a két csoportra való létszám nem 

lenne meg. A községnek így is nagy előrelépés lenne, ha itt lenne egyáltalán óvoda. Az orvosi 

rendelő épületében el tudnám képzelni az összevont óvodai csoportot, ott a technikai 

feltételek ahhoz adottak. Át kell gondolni, mindazzal egyetértve, amit a polgármester úr 

mondott. Nem biztos, hogy kell ide egy két csoportos óvoda. 

Szabó Zoltán polgármester: A későbbiekben arról is lehetne gondolkodni, hogy a kultúrház 

épületét kétfunkciós épületté átalakítani. Óvodai tornaszobaként működne, de kulturális 

rendezvények is lehetnének benne. A Banka úr már annyira elmélyedt ebben az egész óvoda 

ügyben, hogy azt mondja, hogy mindegy, hogy egy csoport lesz vagy kettő, ez a pályázat fog 

menni, lesz Balajton óvoda. 



Dánielné Tóth Beáta képviselő: Az építkezés mikorra valósulna meg, ha az építés mellett 

döntünk? Ha építés lesz, akkor felszabadul egy épülete az önkormányzatnak, amit 

hasznosíthat. Abból a szempontból örülhetnénk, hogy egy új épülettel gazdagodna Balajt. 

Szabó Zoltán polgármester: Nagyon át kell gondolni, sok szempontot figyelembe kell venni. 

Biztos vagyok benne, hogy erről egy-két héten belül döntenünk kell. A tervező azt mondta, 

hogy egy hét alatt elkészíti a terveket. Április 2. a pályázat beadásának határideje, de azt 

beszélik, hogy hamarabb le fogják zárni. Jó lenne a pályázat beadásán február végére túl 

lenni. 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Ha a régi verziónál maradunk, és bejön a jó idő, akkor a 

játszótér területére az óvodásokon kívül más gyerekek is be fognak tévedni. Az új verziónál 

egy zárt területen lenne az óvoda, és ott valóban csak az óvodások tartózkodnának. Lehet, 

hogy ez így elgondolkodtató, és így előnyösebb lehetne. 

Szabó Zoltán polgármester: Felmentünk itt az udvaron, és mindenkinek nagyon tetszett a 

terület. Arról nem is beszélve, hogy akkor a kapubejáró, illetve az udvar is fel lenne újítva, és 

ahogy mondtad is, egy új épület díszítené az udvart. 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Végül is, akkor a másik épületet használhatnánk másra. 

Szabó Zoltán polgármester: Bankával én ma délután beszélek, és elmondom a testület 

véleményét. Erről határozatot kell hoznunk, most beszéltünk róla, gondolkodjatok, aztán vagy 

egy hét múlva visszatérünk rá. Jegyző úrnak mi a véleménye, ezt a másik változatot is el 

tudná képzelni? 

Dr. Takács András körjegyző: Elképzelni eltudom, csak akkor az eddigi tervek felborulnak. 

Egy óvodai csoportnak a másik épület is megfelelne. De annak is igaza van, aki azt mondja, 

hogy egy új épülettel gazdagodna a község. 

Szabó Zoltán polgármester: Nem vagyok annyira én sem e mellett a változat mellett, de 

ahogy gondolkodom rajta, lehet, hogy még az udvaron való átjárkálás is megszűnne. 

Dánielné Tóth Beáta képviselő: Végül is, ha az önkormányzatnak nem kerül pénzébe… 

Berzi István képviselő: Telefonos, operátori munkát szeretnék szervezni, illetve az Egyesület 

szervezné néhány embernek, és ehhez kérném az önkormányzat segítségét, hogy helyiséget 

biztosítson. Csak néhány főben szabad gondolkodni, mert a sávszélesség meghatározó ebben. 

Nem feltétlenül gondolom úgy, hogy ennek a helyiségnek a Hivatal épületében kellene lennie.  

Szabó Zoltán polgármester: Akkor hol? Semmi akadálya, hogy egy helyiséget használjon az 

Egyesület, de véleményem szerint nem itt, mert 4 órakor befejeződik az ügyfélfogadás, illetve 

hétvégén is zárva van az épület. Nem lenne helyes szerintem kinyitni, és az járkálna benne, 

aki akarna. 

Berzi István képviselő: Teljesen egyetértek veled. 

Dr. Takács András körjegyző: Berzi úr nem mondta ki, de szerintem arra gondol, hogy az 

orvosi rendelő számára megvett épületben helyiséget biztosítani. Jól gondolom? 

Berzi István képviselő: Igen. 

Szabó Zoltán polgármester: Végül is hátul van olyan rész, amelynek külön bejárata van. 

Elég lenne az a rész? 

Berzi István képviselő: Szerintem igen. 

Szabó Zoltán polgármester: Részemről ennek semmi akadálya. 

Ma délutánra beszéltem meg a pályázatíró céggel időpontot. Van pályázat kiírva orvosi 

rendelő kialakítására, azt beszélnénk át. Majd megnézzük, hogy mit lehet ebből kihozni. 

Ennek a beadási határideje május 15., illetve még ki sincs írva, ez egy tervezet, ami társadalmi 

egyeztetés alatt áll. Állítólag február 10. körül meg fog jelenni a pályázati kiírás. 

Dr. Takács András körjegyző: Akkor, hogy a Berzi úr kérdése ne maradjon válaszolatlanul, 

kialakítható egy helyiség? 

Szabó Zoltán polgármester: Természetesen semmi akadálya, sőt ha a helyzet úgy kívánja, 

akkor teljesen le is választható. 



Akkor mielőtt zárt ülés lenne, még a Kistérségi Tárulás kéri a képviselő-testület 

hozzájárulását ahhoz, hogy Aggtelek község csatlakozhasson a mozgókönyvtári 

szolgáltatáshoz. 

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:  

 

 5/2012.  (I.25.) sz. határozat 

 

Tárgy: Aggtelek Község mozgókönyvtári szolgáltatáshoz történő csatlakozása 

 

Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Aggtelek Község 

mozgókönyvtári szolgáltatáshoz történő csatlakozását, melyhez az Edelényi 

Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 3/2012. (I. 6.) számú 

határozatával hozzájárult, és jóváhagyta a Társulási Megállapodás – 

feladatellátásban résztvevő települések felsorolását tartalmazó – 3. számú 

mellékletének módosítását. 

 

A Képviselő-testület Aggtelek Község mozgókönyvtári szolgáltatáshoz történő 

csatlakozásához hozzájárul. 

 

Berzi István képviselő: Az én felvetett ügyemről nem szavazunk? 

Dr. Takács András körjegyző: Véleményem szerint még nem kell, majd ha lesznek 

fejlemények, hogy milyen átalakítások indulnak ott meg, akkor lehet erre visszatérni. 

Berzi István képviselő: úgy néz ki, hogy lenne egy ember, aki már kezdene dolgozni, neki 

lennének dolgai, amiket el kellene helyezni. Hol tehetné ezt meg? 

Dr. Takács András körjegyző. Szerintem jelenleg sehol. 

Szabó Zoltán polgármester: Véleményem szerint, amíg építési, felújítási munkák nem 

kezdődnek el ott, nyugodtan beköltözhet abba helyiségbe, amiről beszéltünk. Az internet 

bevezetése az egy nehezebb kérdés. Ha ott orvosi szoba lesz úgy is kell internet, de hogy 

addig van-e értelme internetet bevezetni? De ha úgy gondolod, akkor a kisebbség 

helyiségében is van internet, esetleg jelenleg azt lehetne használni. 

Berzi István képviselő: Az elnökség tagjaival majd én ezt átbeszélem még. 

 

Szabó Zoltán polgármester – mivel más hozzászólás, javaslat nem hangzott el, megköszönte 

a képviselők megjelenését és az ülést bezárta. 

 

 

K. m .f. 

 

 Szabó Zoltán  dr. Takács András 

 polgármester  körjegyző 

  

 

 

 


